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1.2.1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad, enligt 16
kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, till
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
En rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut infördes i socialtjänstlagen den 1
juli 2006. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering ska ske och har skett till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Beslutsunderlag
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad, ordförandebeslut 2018-12-06 § 53, Förslag:
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av ej verkställda beslut
enligt socialtjänstlagen, SoL, 4 kap 1§, för andra kvartalet 2018.
Sammanställning av inrapporterade ej verkställda beslut, kvartal 2 2018
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga att
kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad enligt 16
kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer
Expedierat/bestyrkt
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§ 53
Återrapport av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 2
Dnr GA/2018:133
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av ej verkställda
beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, 4 kap 1§, för andra kvartalet 2018.
Sammanfattning av ärendet
En rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut infördes i socialtjänstlagen den 1
juli 2006. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering ska ske och har skett till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2018-12-05
Sammanställning icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 2, 2018-1206
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-12-05
Diarienummer

0

GA/2018:133 Kungsbacka

Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut kvartal 2
Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, 4 kap 1§, för andra kvartalet 2018.
Sammanfattning av ärendet
En rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut infördes i socialtjänstlagen den 1 juli 2006.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Rapportering ska ske och har skett till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2018-12-05
Sammanställning icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 2
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer
Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL.
Sammandrag av andra kvartalet visar att två ej verkställda beslut om placering i familjehem enligt SoL
är inrapporterade. Dessa har ej kunnat verkställas på grund av att det saknas lämpliga kommunala
familjehem.

Karin Zetterman
Verksamhetschef
Gymnasium & Arbetsmarknad
Clara Engstrand
0300-83 43 37
clara.engstrand@kungsbacka.se

1 (1)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Sammanställning ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 2 2018

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1
Insats
Familjehem

Antal
2

Summa beslut

2

Orsak
Resursbrist

